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ObjEtIvO
As Normas técnicas para Alojamentos de Estudantes do Ensino Superior, aprovadas pela Portaria n.º 35-
A/2022, de 14 de janeiro, estabelecem requisitos e recomendações para o projeto e a construção dos 
alojamentos para estudantes do ensino superior, com vista a promover a qualidade, a sustentabilidade e a 
inovação.

Este Seminário visa apresentar os principais requisitos e recomendações definidos nas Normas técnicas, e 
assim contribuir para a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) neste domínio. Serão 
abordados os requisitos de localização e mobilidade, adequação ao uso, segurança, conforto ambiental, 
instalações e equipamentos, e sustentabilidade e inovação.

DEStINAtÁRIOS
O Seminário destina-se fundamentalmente aos promotores de residências de estudantes do ensino superior, 
a projetistas deste tipo de obras, e a empresas de construção, nomeadamente àquelas que dispõem de 
sistemas construtivos inovadores.

ORgANIzAçãO E APOIOS
O Seminário é organizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P., com o apoio da Agência 
Nacional Erasmus+ Educação e Formação.

O Seminário é organizado no âmbito do Protocolo estabelecido entre a Fundação para a Ciência e a 
tecnologia (FCt), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC) e o Instituto de gestão Financeira 
da Educação, I.P. (IgeFE), para o desenvolvimento de atividades de investigação e desenvolvimento sobre 
alojamento estudantil e o acompanhamento técnico-científico do Plano Nacional para o Alojamento no 
Ensino Superior (PNAES).

INSCRIçÕES
O Seminário é gratuito, mas a inscrição é obrigatória 
mediante o preenchimento deste formulário:

Inscrições até 27 de março de 2022. 

As inscrições estão limitadas à capacidade da sala e serão consideradas pela ordem de chegada.

As empresas interessadas em expor, podem fazê-lo nas condições 
aqui indicadas:

DAtA E hORÁRIO
O Seminário decorrerá no dia 29 de março de 2022, entre as 9h30 e as 16h30, em formato presencial no 
Centro de Congressos do LNEC.

PROgRAMA
09h30 Receção dos participantes
 Abertura

10h00 Laura Caldeira, Presidente do LNEC

 jorge grandão Lopes, Diretor do Departamento de Edifícios

 1.ª Sessão
10h05 Adequação ao uso (joão branco Pedro)

10h40 Segurança estrutural (Manuel baião)

10h55 Segurança contra incêndio (Elisabete Cordeiro)

11h10 Intervalo para café e contactos com as empresas expositoras

 2.ª Sessão
11h40 Conforto acústico (jorge Patrício)

11h55 Conforto térmico e eficiência energética (Armando Pinto)

12h10 Debate

12h30 Intervalo para almoço e contactos com as empresas expositoras

 3.ª Sessão
14h30 Conforto visual (António Santos)

14h45 Instalações de águas e esgotos (Ana Poças)

15h00 Rede elétrica e de telecomunicações (Elisabete Cordeiro)

15h15 Sustentabilidade e inovação (António Cabaço)

15h30 Qualidade na construção (Álvaro vale e Azevedo)

15h45 Debate

16h30 Encerramento

Informações
setor de Divulgação Científica e Técnica do LneC
av. do Brasil 101 | 1700-066 LIsBoa | PorTUGaL
email: cursos@lnec.pt

09:30-16:30 expositores
 Exposição sobre soluções construtivas inovadoras vocacionadas para residências 

de estudantes do ensino superior, apresentadas por empresas de construção.

Apoio:

Política de cancelamento e reembolso 

Termos e condições gerais da Exposição Técnica

http://www.lnec.pt/pt/gca/index.php?id=921&preview=1
http://www.fundcic.pt/eventos_cancelpolicy.html
http://www.lnec.pt/pt/gca/index.php?id=922

